
CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind constatarea rezilierii contractului de concesiu

nr.32.653/8 februarie 2001

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.241/19 martie 2014 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Lauren^iu - Primarul municipiului Campina, prin care propune constatarea rezilierii
contractului de concesiune nr.32.653/8 februarie 2001 incheiat in baza H.C.L.
nr.92/26 octombrie 2000 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica
deschisa a doua terenuri, situate in Campina, str.Pictor Nicolae Grigorescu, f.nr.;

- raportul de specialitate promovat de Serviciuljuridic;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

municipiului Campina, respectiv:
- Comisia buget, fman^e, programe de fman^are europeana,

administrarea domeniului public $i privat sj agricultura;
- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,

servicii si comert, s.a.m.d.;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Luand in considerare prevederile art.36 din Legea nr.50/1991 privind

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
Vazand prevederile Cap.V, art.6, punctul 2, ultimul paragraf din Contractul de

concesiune nr.32.653/8 februarie 2001;
In conformitate cu art.36, alin.(9) sJ art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea

nr.215/2001 privind administraJia publica locala, republicata;
^,

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, republicata,

ConsiliuI local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de
concesiune nr.32.653/ 8 februarie 2001, Cap.V, art.6, punctul 2, incheiat Tn baza
H.C.L. nr.92/26 octombrie 2000 privind ,,aprobarea concesionarii prin licitatie
publica deschisa a doua terenuri, situate in Campina, str.Pictor Nicolae Grigorescu,
f.nr.", concesionar S.C. Fibec S.A., se constata rezilierea acestuia si dispune radierea
din cartea funciara a dreptului de concesiune.

Art.2. - Se imputerniceste dl.Moldoveanu Paul - Secretarul municipiului
Campina, ca in baza art.24, alin.(4) din Legea nr.7/1996 a cadastrului $i a publicita$ii
imobiliare - republicata, sa semneze pentru si in numele municipiului Campina
incheierea de certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului
comisoriu.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectuluijude|ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova;



- Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Campina;
- Direc^iei economice;
- Direc^iei investipi;
- Serviciuluijuridic;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Biroului urbanism sj amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol;
- S.C. Fibec S.A.

Presedinte de sedin^a,
Consilier

dl.Di

Contrasemneaza,
Secretar,
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